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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
______________________ 

 
รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ไม่น้อยกว่า)     30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
       1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  

LA02101 ภาษาไทยธุรกิจ 
(Thai Language for Business) 

 3(3-0-6) 

LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
(Thai Language Usage Skill) 

 3(3-0-6) 

       1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสืออสาร 

(English for Communication) 
 3(3-0-6) 

LA02104 ภาษาอังกฤษเพืออการเรียนรู้ 
(English for Learning) 

 3(3-0-6) 

LA02205 ภาษาอังกฤษเพือออาชีพ 
(English for Professional) 

 3(3-0-6) 

LA02206 ภาษาในประชาคมอาเซียนเพืออการสืออสาร 
(ASEAN Language  for Communication) 

 3(3-0-6) 

LA02207 ภาษาต่างประเทศเพืออการสืออสาร 
(Foreign  Language  for Communication) 

 3(3-0-6) 

     1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
HM02101
  

คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต 
(Morality and Ethics for Life) 

3(3-0-6) 

HM02102
  

สารสนเทศศาสตร์ 
(Information Sciences) 

3(3-0-6) 

HM02103
  

มนุษย์กับสังคม 
(Man and Society) 
 

3(3-0-6) 



 

 

 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญช ี- 2 
 

HM02104
  

อารยธรรม 
(Civilzation) 

3(3-0-6) 

HM02105
  

วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Living Style of Sufficiency Economics Philosophy) 

3(3-0-6) 

    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

(Personality and Human Relationship) 
3(3-0-6) 

SO02102 จิตวิทยาทัอวไป 
(General Psychology) 

3(3-0-6) 

SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก 
(Thai Citizen and Global Citizen) 

3(3-0-6) 

SO02104 ไทยศึกษา 
(Thai Studies) 

3(3-0-6) 

SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา 
(Global Issue and ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

SO02206 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
(Politics Economy  and Society) 

3(3-0-6) 

SO02207 กฎหมายพื้นฐาน 
(Foundation Laws) 

3(3-0-6) 

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ 

(Mathematics and Statistics with Decision Making) 
3(3-0-6) 

MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิองแวดล้อม 
(Sciences and Environment) 

3(3-0-6) 

MS02103 นันทนาการและกีฬา 
(Recreations and Sports) 

3(3-0-6) 

MS02204 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สืออ และการสืออสาร 
(Information Technology Media and 
Communication) 
 

3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ       90  หน่วยกิต 
   2.1  กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ       36  หน่วยกิต 
                  BAC4101      การบัญชีขั้นต้น             3(2-2-5) 
        Principles of Accounting 
                  BAC4102      การภาษีอากร 1             3(3-0-6) 
        Taxation 1 
         BBA4102      องค์การและการจัดการสมัยใหม่           3(3-0-6) 
        Modern Organizations and Management  
              BBA4103      หลักการตลาด             3(3-0-6) 
        Principles of Marketing  
         BBA4104      กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์           3(3-0-6) 
        Commercial and Business Laws 
                  BBA4105      การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ         3(2-2-5) 
        Computer Applications in Business 
         BBA4106      เศรษฐศาสตร์เพืออการจัดการธุรกิจ           3(3-0-6) 
        Economics for Business Management 
                  BBA4107      การบริหารการเงิน             3(3-0-6) 
                 Finance Management 
         BBA4108      การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพืออการปฏิบัติการ                  3(3-0-6) 
        Quantitative Analysis for Operation Management 

   BBA4109      การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ         3(3-0-6) 
       Human Resource Management and Organizational Behaviors         

         BBA4110      การจัดการเชิงกลยุทธ์                   3(3-0-6) 
             Strategic Management 

        BBA4112      ภาษาอังกฤษเพืออการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ                       3(2-2-5)                                    
                                    English for Business  Professional Development              
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 2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    54  หน่วยกิต   
     2.2.1  วิชาเอกบังคับ                                                        42   หน่วยกิต                
         BAC4201      การบัญชีชั้นกลาง 1                     3(3-0-6)                          

              Intermediate  Accounting I 
        BAC4202      การบัญชีชั้นกลาง 2                                3(3-0-6) 
                          Intermediate  Accounting  II 
        BAC4203      การบัญชีต้นทุน                                 3(3-0-6) 
                          Cost  Accounting  
       BAC4204      การบริหารต้นทุน                                                 3(3-0-6) 
                          Cost  Management 
        BAC4205      การภาษีอากร 2                                3(3-0-6)                

                                    Taxation 2     
        BAC4206      การควบคุมภายในและการบริหารความเสีอยงองค์กร         3(3-0-6) 
                         Internal  Control  and  Enterprise  Risk  Management 
        BAC4207      การบัญชีชั้นสูง 1                                      3(3-0-6) 
                          Advanced  Accounting I 
        BAC4208     ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                    3(3-0-6) 
                         Accounting Information System 
        BAC4209      การบัญชีชั้นสูง 2              3(3-0-6) 
                          Advanced  Accounting II 
        BAC4210      รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน                         3(3-0-6) 
                          Financial  Reporting   and  Analysis  
        BAC4211      การสอบบัญชี              3(3-0-6) 
                         Auditing 
        BAC4212      โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี                                       3(2-2-5) 
                    Accounting Software 
        BAC4213      สัมมนาการบัญชีการเงิน                                               3(2-2-5)     

                   Seminar in Financial Accounting 
        BAC4214      จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและบรรษัทภิบาล                         3(3-0-6)        
                          Accounting Professional Ethics and Corporate Governance  
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2.2.2 วิชาเอกเลือก         6  หน่วยกิต  
1)  กลุ่มวิชาสัมมนาทางการบัญชี   
        BAC4301      สัมมนาการบัญชีบริหาร                                                3(2-2-5) 
                         Seminar  in  Managerial  Accounting 
        BAC4302      สัมมนาการสอบบัญชี                                                   3(2-2-5) 

            Seminar in Auditing 
        BAC4303      สัมมนาการตรวจสอบภายใน                                           3(2-2-5)        

           Seminar in Internal  Audit 
        BAC4304      สัมมนาการภาษีอากร                                                   3(2-2-5)                 
                          Seminar in Taxation  
 
2)  กลุ่มวิชาการบัญชี 
        BAC4305      การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                                              3(3-0-6) 

                      Public  Sector  Accounting 
        BAC4306      การบัญชีเฉพาะกิจการ                                                  3(3-0-6) 
             Accounting  for  Specialized  Enterprises  
        BAC4307      การวางระบบบัญชี                                                      3(3-0-6)        

                     Accounting  System 
        BAC4308      การบัญชีเพืออการวางแผนและควบคุม                                3(3-0-6) 

                    Profit  Planning  and  Control 
        BAC4309      ทฤษฎีการบัญชี                                                          3(3-0-6) 
                  Accounting Theory 
        BAC4310      การวางแผนภาษี                                                        3(3-0-6)       

              Taxes Planning 
        BAC4311      ปัญหาการสอบบัญชี                                                    3(3-0-6) 

     Problems in Auditing 
        BAC4312      การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ                      3(3-0-6) 

                     Information  System  Audit  and  Control 
        BAC4313      การบัญชีระหว่างประเทศ                        3(3-0-6) 

                     International  Accounting   
        BAC4314      การบัญชีส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม                  3(3-0-6) 

                     Accounting  for Small and Medium Enterprises 
        BAC4315      การบัญชีภาคปฏิบัติ                         3(2-2-5) 

                                    Accounting in Practices  
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3)  กลุ่มวิชาการเงิน 
        BAC4316      การบริหารสินเชืออ              3(3-0-6) 
             Credit  Management 
        BAC4317      ตลาดการเงิน              3(3-0-6) 
             Financial Markets 
        BAC4318      การบริหารการเงินส าหรับ SMEs            3(3-0-6) 
             Financial Management for SMEs 
        BAC4319      การประกันภัย              3(3-0-6) 

                                    (Insurance)  
                   BAC4320     การจัดการการเงินระหว่างประเทศ            3(3-0-6) 
                                    (International Financial Management) 

 
4)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
        BAC4321     การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(2-2-5)                                                                            

              Accounting Information System Analysis and Design 
        BAC4322      เทคโนโลยีเกิดใหม่ส าหรับวิชาชีพบัญชี                      3(2-2-5) 

                     Emerging  Technology in Accounting Professions   
        BAC4323      การบัญชีส าหรับธุรกิจออนไลน์                       3(2-2-5) 

                     Accounting  for Online  Business   
 

5) กลุ่มอ่ืนๆ 
        BAC4324      ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี             3(2-2-5)  
                    Basic  Research  Methodology  in  Accounting 
        BAC4325      วิจัยทางการบัญชี                                                        3(2-2-5) 
                          Accounting  Research  and  Methodology 

                 BAC4326      การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี                 3(2-2-5) 
                                    English Reading and Writing for Accountants  
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2.2.3   วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน )สหกิจศึกษา     (
  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้  

1)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
        BAC4327      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต    

             
 Professional  Internship 
     2)  วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 
        BAC4328      สหกิจศึกษา                                                            6 หน่วยกิต                        

                     Cooperative Education 
ทั้งนี้  มีโครงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  /วิชาบูรณา

การการเรียนรู้ร่วมการท างาน )สหกิจศึกษา (ไม่น้อยกว่า 30  ชั่วโมง   
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
 เลือกรายวิชาต่างต ทีอเปบดสอนในหลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อเสนอแนะ  เพิ่มเติม 
       หมายเหตุ รายวิชาทีอมี * หมายถึง รายวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะทีอหลักสูตรก าหนดให้เป็น

รายวิชาทีอมีเนื้อหารายวิชาทีอเกีอยวข้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีจ านวน 12 หน่วยกิต รวม 3 รายวิชา 
ได้แก่รายวิชาดังนี้ 

*BAC4213  สัมมนาการบัญชีการเงิน    3 หน่วยกิต 
*BAC4214  จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและบรรษัทภิบาล  3 หน่วยกิต 

*BAC4327  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   6 หน่วยกิต  หรือ  
  *BAC4328  สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต   

โดยมีการอธิบายความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นอัตลักษณ์ทีอเป็นจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยตามข้อก าหนดของมคอ.1 สาขาวิชาการบัญชี กับผลการเรียนรู้ของมคอ.2 และIES2-4 ในหมวดทีอ 
4 
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แผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษาภาคปกติหลักสูตร 4 ปป  
แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแบบรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ปปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4101 การบัญชีขั้นต้น 3 3(2-2-5) 
LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3 3(3-0-6) 
LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสืออสาร 3 3(3-0-6) 
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 3 3(3-0-6) 
MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิองแวดล้อม 3 3(3-0-6) 
BBA4102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3 3(3-0-6) 
BBA4103 หลักการตลาด 3 3(3-0-6) 

 รวม 21  
 
 

ปปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4102 การภาษีอากร 1 3 3(3-0-6) 
BAC4201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 3(3-0-6) 
LA02104 ภาษาอังกฤษเพืออการเรียนรู้ 3 3(3-0-6) 
HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต 3 3(3-0-6) 
MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการ

ตัดสินใจ 
3 3(3-0-6) 

BBA4104 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3 3(3-0-6) 
BBA4105 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและ 

การประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
3 3(2-2-5) 

 รวม 21  
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ปปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 3(3-0-6) 
BAC4203 การบัญชีต้นทุน  3 3(3-0-6) 
SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา 3 3(3-0-6) 
HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 3(3-0-6) 

SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก 3 3(3-0-6) 
BBA4106 เศรษฐศาสตร์เพืออการจัดการธุรกิจ 3 3(3-0-6) 
BBA4107 การบริหารการเงิน 3 3(3-0-6) 

 รวม 21  
 
 

ปปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4204 การบริหารต้นทุน 3 3(3-0-6) 
BAC4207 การบัญชีชั้นสูง 1 3 3(3-0-6) 
BAC4206 การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสีอยงองค์กร 
3 3(3-0-6) 

BAC4208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 3(3-0-6) 
BBA4108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพืออการ

ปฏิบัติการ 
3 3(3-0-6) 

BBA4109 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
พฤติกรรมองค์การ 

3 3(3-0-6) 

xxxx วิชาเอกเลือก (วิชาทีอ 1) 3 xxxx 
 รวม 21  
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ปปที่  3  ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4205 การภาษีอากร 2 3 3(3-0-6) 
BAC4209 การบัญชีชั้นสูง 2 3 3(3-0-6) 
BAC4210 รายงานการเงินและการวิเคราะห์         

งบการเงิน 
3 3(3-0-6) 

BAC4211 การสอบบัญชี 3 3(3-0-6) 
BAC4212 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 3 3(2-2-5) 
BBA4110 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3(3-0-6) 
BBA4112 ภาษาอังกฤษเพืออการพัฒนาวิชาชีพ

ทางธุรกิจ 
3 3(2-2-5) 

 รวม 21  

 

ปปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4301 สัมมนาการบัญชีการเงิน  3 3(2-2-5) 
BAC4214 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและ 

บรรษัทภิบาล 
3 3(3-0-6) 

xxxx วิชาเอกเลือก  (วิชาทีอ 2) 3 xxxx 
xxxx วิชาเลือกเสรี  (วิชาทีอ 1) 3 xxxx 
xxxx วิชาเลือกเสรี  (วิชาทีอ 2) 3 xxxx 

 รวม 15  
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ปปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4327 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6  
 รวม 6  
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แผนการศึกษาภาคปกติหลักสูตร 4 ปป 
แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแบบรายวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน(สหกิจศึกษา) 
 

 ปปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4101 การบัญชีขั้นต้น 3 3(2-2-5) 
LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3 3(3-0-6) 
LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสืออสาร 3 3(3-0-6) 
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 3 3(3-0-6) 
MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิองแวดล้อม 3 3(3-0-6) 
BBA4102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3 3(3-0-6) 
BBA4103 หลักการตลาด 3 3(3-0-6) 

 รวม 21  
 

 
 

ปปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4102 การภาษีอากร 1 3 3(3-0-6) 
BAC4201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 3(3-0-6) 
LA02104 ภาษาอังกฤษเพืออการเรียนรู้ 3 3(3-0-6) 
HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต 3 3(3-0-6) 
MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการ

ตัดสินใจ 
3 3(3-0-6) 

BBA4104 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3 3(3-0-6) 
BBA4105 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและ 

การประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
3 3(2-2-5) 

 รวม 21  
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญช ี- 13 
 

ปปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 3(3-0-6) 
BAC4203 การบัญชีต้นทุน  3 3(3-0-6) 
SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา 3 3(3-0-6) 
HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 3(3-0-6) 

SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก 3 3(3-0-6) 
BBA4106 เศรษฐศาสตร์เพืออการจัดการธุรกิจ 3 3(3-0-6) 
BBA4107 การบริหารการเงิน 3 3(3-0-6) 

 รวม 21  
 

 
 

ปปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4204 การบริหารต้นทุน 3 3(3-0-6) 
BAC4207 การบัญชีชั้นสูง 1 3 3(3-0-6) 
BAC4206 การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสีอยงองค์กร 
3 3(3-0-6) 

BAC4208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 3(3-0-6) 
BBA4108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพืออการ

ปฏิบัติการ 
3 3(3-0-6) 

BBA4109 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
พฤติกรรมองค์การ 

3 3(3-0-6) 

xxxx วิชาเอกเลือก (วิชาทีอ 1) 3 xxxx 
 รวม 21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญช ี- 14 
 

ปปท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4205 การภาษีอากร 2 3 3(3-0-6) 
BAC4209 การบัญชีชั้นสูง 2 3 3(3-0-6) 
BAC4210 รายงานการเงินและการวิเคราะห์         

งบการเงิน 
3 3(3-0-6) 

BAC4211 การสอบบัญชี 3 3(3-0-6) 
BAC4212 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 3 3(2-2-5) 
BBA4110 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3(3-0-6) 
BBA4112 ภาษาอังกฤษเพืออการพัฒนาวิชาชีพ

ทางธุรกิจ 
3 3(2-2-5) 

 รวม 21  

 

 

ปปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4301 สัมมนาการบัญชีการเงิน  3 3(2-2-5) 
BAC4214 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและ

บรรษัทภิบาล 
3 3(3-0-6) 

xxxx วิชาเอกเลือก  (วิชาทีอ 2) 3 xxxx 
xxxx วิชาเลือกเสรี  (วิชาทีอ 1) 3 xxxx 
xxxx วิชาเลือกเสรี  (วิชาทีอ 2) 3 xxxx 

 รวม 15  
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ปปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

BAC4328 วิชาบูรณาการการเรียนรู้ 
ร่วมการท างาน  )สหกิจศึกษา(  

6  

 รวม 6  
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ค าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education)   30 หน่วยกิต 
             1.1  กลุ่มวิชาภาษา  (Language group)      9     หน่วยกิต 
  1.1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย  )Thai language group) 

         เรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
LA02101 ภาษาไทยธุรกิจ                          3(3-0-6) 
  (Thai Language for Business)  
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
     ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฟังและการอ่านจับ
ใจความ การพูดในทีอประชุม การเขียนความเรียงต่างต การใช้ภาษาสืออมวลชน การอ่านสิองพิมพ์ประเภทต่างต 
เพืออเป็นเครือองมือในการศึกษาหาความรู้ และการใช้ภาษาในการสืออสารในชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทันการ
เปลีอยนแปลงทางภาษาทีอเกิดข้ึนในสังคม 
Course conditions : None 
   Practice Thai language skills in listening, speaking, reading and writing, listening and 
reading comprehension, speaking at a meeting, writing essays, using language for mass 
media,  reading publications in various  to be a tool for education. And the use of language 
in daily communication, being aware of the language changes that occur in society. 
LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย                         3(3-0-6) 
   (Thai Language Usage Skill) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
     ความส าคัญและหลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และ
การเขียนภาษาไทยในสถานการณ์ต่างต ทั้งทีอเป็นทางการ และไม่เป็นทางการในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
เขียนรายงานทางวิชาการการบันทึกการประชุม และงานธุรการทีอส าคัญ 
Course conditions : None 
 Importance and principles of the Thai language. Problems in using Thai language 
practice of reading, listening, speaking and writing Thai language skills in various situations. 
Both formal and informal in daily life Including academic report writing, Meeting recording 
and important administrative tasks. 
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       1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Courses)  
เรียนไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 

LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร                3(3-0-6) 
   (English for Communication) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
      พัฒนาทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างต 
ส าหรับการสืออสาร สืออความหมายในชีวิตประจ าวัน 
Course conditions : None 

Develop reading, speaking, listening and writing English skills in various situations or 
situations for communication convey meaning in daily life. 
 
LA02104 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้                3(3-0-6) 
   (English for Learning) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
      โครงสร้างทีอส าคัญของภาษาอังกฤษ เสริมสร้างทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพืออใช้เป็นเครือองมือในการเรียนรู้เรือองทีอสนใจศึกษา  สิองของทีอจ าเป็นในการอุปโภคบริโภค และ
พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น สืออโฆษณา ฉลากสินค้า การรับสมัครงาน  คู่มือครุภัณฑ์ เป็นต้น 
Course conditions : None 
 Important structure of the English language. Enhance reading, speaking, listening and 
writing English skills to be used as a tool for learning subjects of interest, studying necessary 
items of consumption and seen in everyday life, such as advertising media, product labels, 
recruitment equipment manual etc. 
 
LA02105 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ                3(3-0-6) 
   (English for Professional) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
      พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพืออการท างาน  การประกอบอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ 
Course conditions : None 
         Develop English language learning skills for work, occupation and being an 
entrepreneur. 
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LA02206 ภาษาในประชาคมอาเซียนเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6) 
   (ASEAN Language  for Communication) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
      ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาของประเทศทีอสนใจในประชาคม
อาเซียนเพืออการสืออสารในสังคม และเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
Course conditions : None 

Study and develop listening, speaking, reading and writing language skills. In 
interested countries In the ASEAN community for  society communication. And  is a 
foundation for learning. 

 
LA02207 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร                3(3-0-6) 
   (Foreign  Language  for Communication) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
      ศึกษาและพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาของประเทศทีอสนใจเพืออการ
สืออสารในสังคม  และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
Course conditions : None 
 Study and develop of speaking, listening, and reading skills and writing in the 
languages skills in interested countries for communication in society. And is the basis for 
learning. 
 
             1.2  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ )Human Sciences)     6     หน่วยกิต 
HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต                       3(3-0-6) 
   (Morality and Ethics for Life) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
     ความส าคัญและคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมมนุษย์ ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
อดีตและปัจจุบัน คุณธรรมตามหลักศาสนาต่างต เพืออเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ศึกษาบุคคลต้นแบบทีอ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมทีอควรเป็นแบบอย่างการสืบทอดในสังคม การรวมกลุ่มเพืออสร้างสรรค์
กิจกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันและหรือชุมชนท้องถิอน 
Course conditions : None 
 Importance and value of morality and  ethics of human society, moral and ethical 
problems in past and present societies, moral according to various religious principles to 
guide the way of life. Study the role Model that is full of morality and ethics that should be 
a role model for succession in society. Integration to create activities moral, ethics, 
institutions and /or community activities. 
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HM02102 สารสนเทศศาสตร ์                         3(3-0-6) 
   (Information Sciences) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
     ความส าคัญของวิทยาการสารสนเทศ ศึกษาเกีอยวกับทฤษฎีสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  การ
สืบค้น และรวบรวมสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลสารสนเทศ และการใช้
อินเทอร์เน็ตเพืออการศึกษา และการน าเสนอผลในรูปแบบของบทนิพนธ์ทีอมีมาตรฐาน 
Course conditions : None 
 The importance of information science, Study about information theory, Information 
resources, searching and collecting information systematically, using computers for 
information processing. And using the internet for education And presenting the results in a 
standard thesis format. 
 
HM02103 มนุษย์กับสังคม                          3(3-0-6) 
   (Man and Society) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
     สังคมมนุษย ์ การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การควบคุมทางสังคม กลุ่มสังคม สิทธิ
มนุษยชน การจัดช่วงชั้นทางสังคม สถาบันสังคม การเปลีอยนแปลงทางสังคม ลักษณะสังคมไทยปัจจุบัน ปัญหา
สังคมไทย ความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน การสร้าง
แผนการด าเนินชีวิตทีอเหมาะสมในสังคมปัจจุบัน ความเป็นผู้น าผู้ตามทีอดี สถานการณ์ผู้สูงอายุและระบบสังคม
ผู้สูงอายุ 
Course conditions : None 
 Human society, socialization, social organization, social control, social group, human 
right, social stratification, social institution, social change, current Thai society characteristics, 
Thai society problems, cooperation, conflict, international relations according to the current 
world situation, creating lifestyle plans that are appropriate in current society, good follower 
leadership, situation of the elderly and the aging society. 
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HM02104 อารยธรรม                          3(3-0-6) 
   (Civilzation) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
     อารยธรรมโลก การก่อตั้งเมือง แว่นแคว้นอาณาจักร และประเทศ  ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสังคม 
ศาสนา ศิลปกรรม วรรณกรรม การเมืองของประเทศในโลกตะวันตก ตะวันออก และอเมริกาและอารยธรรม
ไทย วิวัฒนาการของชาติไทยสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสังคม การปกครอง ศาสนา 
เศรษฐกิจ ศิลปกรรม วรรณกรรมและอือนต ในยุคสมัยต่างต อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก ตะวันออกทีอมีผล
ต่อการเปลีอยนแปลงของสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
Course conditions : None 
 World civilization, the establishment of cities Kingdoms and territories, prosperity in 
society, religion, arts, literature, politics of the countries of the West, East and America; And 
Thai civilization, the evolution of the Thai nation in the past to the present, Social 
prosperity, government, religion, economy, arts, literature and others In different eras, the 
influence of western civilization Eastern, affecting the changes of Thai society from the past 
to the present. 
 
HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                 3(3-0-6) 
   (Living Style of Sufficiency Economics Philosophy) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
     ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช การเรียนรู้การด าเนินชีวิตของบุคคล สังคมชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีอ
เป็นแบบอย่างทีอดีเพืออการศึกษาก าหนดการปฏิบัติสู่วิถีชีวิตทีอมีความพอเพียง และมีความสุข  
Course conditions : None 
 Knowledge and understanding of the philosophy of the sufficiency economy of King 
Bhumibol Adulyadej, learning the lifestyle of a person, community society in accordance 
with the philosophy of the sufficiency economy which is a good model for studying the 
implementation of a sufficiency and happy lifestyle. 
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  1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences)     9   หน่วยกิต 
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์                  3(3-0-6) 
  (Personality and Human Relationship) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
     ความหมายของบุคลิกภาพ  ลักษณะของบุคลิกภาพ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ  ทฤษฎี
บุคลิกภาพทีอส าคัญ หลักของมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคในการชนะใจผู้อือน วิธีปฏิบัติเพืออให้ผู้อือนชอบ วิธีปฏิบัติ
เพืออให้ผู้อือนคล้อยตาม  วิธีปฏิบัติเพืออเปลีอยนแปลงผู้อือน วิธีท าให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข และวิธีชนะความ
ทุกข์และสร้างความสุข 
Course conditions : None 
 Personality meaning, personality trait As well as personality development important 
personality theory, principles of human relations,  techniques for winning the heart of others, 
practices to impress, practices for others to conform, practices for changing others, practices 
to make family life happy, And practices to overcome suffering and create happiness. 
 
SO02102 จิตวิทยาทั่วไป                3(3-0-6) 
  (General Psychology) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
     ศึกษาประวัติและวิธีทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์ แรงจูงใจ  
การรับรู้ การเรียนรู้  เชาวน์ปัญญา  อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 
Course conditions : None 
 Study the history and methods of psychology, biological basis of behavior, human 
development, motivation, perception, learning, intelligence, emotions, personality and social 
behavior of individuals and groups. 
 
SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก               3(3-0-6) 
  (Thai Citizen and Global Citizen) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
     ประชากรไทยและโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของอนาคต ความส าคัญของประชากรต่อ
การพัฒนาประเทศ  คุณภาพ และคุณลักษณะของประชากรทีอจะเป็นก าลังส าคัญของสั งคมไทยและสังคมโลก 
แนวทางการพัฒนาประชากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทีอมีคุณค่าและเป็นความต้องการของสังคม 
Course conditions : None 
 Thai and world population from the past to the present and future trends, 
importance of population to national development, Quality and characteristics of the 
population that will be an important force of Thai society and the world society, The 
guidelines for population development to be valuable human resources and social needs. 
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SO02104     ไทยศึกษา                  3(3-0-6) 
  (Thai Studies) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
      เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีต  ปัจจุบัน และอนาคต เชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ในด้านการ
ปกครอง เศรษฐกิจ  และสังคม  ระบบประเทศด้านต่างต ทีอจะเป็นอนาคต แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า มี
อารยธรรมทีอเป็นสากล  ความภูมิใจ ความรัก ความศรัทธา เสียสละและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความมัอนคง
ประเทศไทย  รวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ และอารยธรรมของเมืองพิษณุโลก 
Course conditions : None 
 Learn about Thai history from the past, present and future, analytical Critical in 
government, economy and society, various country systems That will be the future, 
represents progress There is an international civilization, Pride, love, faith, sacrifice, and 
participation, building stability in Thailand , including the study of history And the civilization 
of Phitsanulok. 
 
SO 02205     สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา                      3(3-0-6) 
  (Global Issue and ASEAN Studies) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
      วิเคราะห์ความเคลืออนไหวของเหตุการณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งทีอสองจนถึงปัจจุบันในด้านการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม และการรวมกลุ่มของประเทศต่างต ทีอมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในสภาวการณ์โลก
ปัจจุบันและอนาคต  ความเป็นมาและความส าคัญในการเป็นประชาคมอาเซียน  ข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศ
สมาชิก  ยุทธศาสตร์ของอาเซียน  ข้อตกลงความร่วมมือกันของประเทศในประชาคมอาเซียนทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบทีออาจเกิดขึ้นในประเทศและแนวโน้มความก้าวหน้าและ
อนาคตของประชาคมอาเซียน 
Course conditions : None 
 Analyze evolution of events after World War II to the present in political, economy 
and society. The integration of various countries that impact on life in the current and future 
situations, background of being an ASEAN Community, basic information of member 
countries, ASEAN strategy, agreement with cooperation of countries in the ASEAN 
Community of political, economy and society, problems and impact that may occur in the 
country, progression trend and the future of the ASEAN Community. 
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SO02206     การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                     3(3-0-6) 
  (Politics Economy  and Society) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 การจัดการ  การบริโภค  การผลิต  และแลกเปลีอยนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจ  โดยเน้นให้
เห็นถึงอิทธิพลของพฤติการณ์และค่านิยมทางสังคม  การเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีทีอมีต่อระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ  แนวทางการเปลีอยนแปลงของสถาบันทางเศรษฐกิจ  อันเป็นผลเนือองมาจากวิวัฒนาการ
ของระบบสังคม  และความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
Course conditions : None 
 Management, consumption, production and exchange of goods and services in an 
economy by emphasizing influence of circumstances and social values, political and 
traditional affecting the system and economic institutions  .The Impact of Social system on 
economic evolution. The relationships of politics, economy and society of Thailand. 
 
SO02207     กฎหมายพื้นฐาน                        3(3-0-6) 
  (Foundation Laws) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความส าคัญของการพัฒนากฎหมายทางสังคมและกระบวนการยุติธรรม  เรียนรู้กฎหมายพ้ืนฐานทีอ
จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  เพืออความเข้าใจและการน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น  
รัฐธรรมนูญ  กฎหมายเกีอยวกับบ้านและทีอดิน  การท าธุรกิจรายย่อยครอบครัว  ยานพาหนะและการจราจร  
การประกันชีวิต  อาหารและยา  การคุ้มครองผู้บริโภค  การเกษตรกรรม  การบริการ  เป็นต้น  รวมทั้ง
กฎหมายทีอปรับปรุงให้ทันสมัยในปัจจุบัน 
Course conditions : None 
 The importance of social law development and the judicial process. Study of basic 
law necessary in real life for understanding and implementation in life such as the 
constitution: constitution of the kingdom of Thailand, laws of land and houses,  family 
business, the vehicle and traffic law, life insurance, food and drug,  consumer protection law, 
agricultural law, Service etc .Including modern law at present. 
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1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics and Science)    6  หน่วยกิต 
MS02101    คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ               3(3-0-6) 
   (Mathematics and Statistics with Decision Making) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
      การคิด การใช้เหตุผล และการค านวณเกีอยวกับคณิตศาสตร์ทีอส าคัญในชีวิตประจ าวัน  สถิติ และ
ระเบียบวิธีทางสถิติ หลักการและกระบวนการของการตัดสินใจ การใช้เทคนิควิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การตัดสินใจ 
Course conditions : None 
 Thinking, reasoning and calculation in important mathematics in daily life, Statistics 
and statistical methods, principles and processes of decision making, using mathematical 
and statistical techniques for decision making. 
 
MS02102   วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6) 
   (Sciences and Environment) 
เงื่อนไขรายวชิา : ไม่มี 
      กระบวนการและพัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กฎเกณฑ์ทัอวไปของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์  มนุษย์  สิองแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีอมีต่อ
การด าเนินชีวิต  สิองแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ 
Course conditions : None 
 Process and development of scientific knowledge, general rules of the ecosystem, 
the relationship between science human and environment, the impact of scientific and 
technological progress on life, environment, society and economy. 
 
MS 0210 3    นันทนาการและกีฬา                3(3-0-6) 
   (Recreations and Sports) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
      ความหมายและขอบข่ายของนันทนาการและกีฬา การเรียนรู้กิจกรรมนันทนาการ การเล่นและชม
กีฬาเพืออความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียด การเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง  และมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา                                                                                         
Course conditions : None 

Definition and scope of recreation and sport, learning recreation activities, playing 
and watching sports for fun. And relieve tension, strengthening the body and sportsmanship. 
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MS02204    เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และการสื่อสาร              3(3-0-6) 
   (Information Technology Media and Communication) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

ความรู้เกีอยวกับสืออ เทคโนโลยีสารสนเทศทีอใช้ในการสืออสารและเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้ประโยชน์จาก
สืออและเทคโนโลยีสารสนเทศเพืออการแสวงหาสารสนเทศ ความรู้การจัดการระบบสารสนเทศ และการน าใช้
เพิอมขีดความสามารถของธุรกิจและการบริหารงานในยุคปัจจุบัน 
Course conditions : None 
 Media, Information technology in media used of communication and lifelong 
learning, utilization of media and information technology to search  for information .
Information system management for increasing capacity business and management in 
modern age. 
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ       90   หน่วยกติ 
  2.1)    กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ (Business themed subjects)  36    หน่วยกิต 
 
BAC4101  การบัญชีขั้นต้น        3(2-2-5) 
  (Principles  of  Accounting) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
      ความรู เกีอ ยวกับการบัญชี  ความรู เกีอยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐาน 
การบัญชี กระบวนทางการบัญชีเริอมตั้งแตการวิเคราะหรายการคา การบันทึกรายการคาในสมุดรายวัน 
ทัอวไป สมุดรายวันเฉพาะ การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท การท างบทดลองกอนปรับปรุงรายการ 
การปรับปรุงรายการ การปดบัญชี การหายอดคงเหลือของรายการบัญชี และการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน   
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลีอยนแปลงส วนของเจ าของส าหรับส าหรับกิจการ 
บริการ และกิจการซื้อขายสินคา และจรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี 
Course conditions : None 
          Knowledge of accounting, Knowledge of financial reporting standards and accounting 
standards. The accounting process starts with the analysis of business transactions. Recording 
of transactions in general journals specialized journal posting to General Ledger 
account conducting trial statements before adjusting items, adjusting closing items, finding 
account balances and the preparation of statements of financial position Statements of 
comprehensive income and statements of changes in owners' equity for service businesses. 
the sale and purchase of goods and business ethics of the accounting profession. 
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BAC4102    การภาษีอากร 1                   3(3-0-6) 
  (Taxation 1) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
      หลักเกณฑ์  กฎหมาย วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรประเภทต่าง ต ตามประมวลรัษฎากร 
และภาษีอือนต ทีอเกีอยวข้อง การจัดท ารายงานต่าง ต ทีอเกีอยวข้องกับภาษีและการยือนแบบแสดงรายการเพืออเสีย
ภาษี ประกอบด้วย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิอม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงิน
ได หัก ณ ทีอจ่าย ภาษศีุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์และอือน ต 
Course conditions : None 
          The criteria, laws, assessment methods and tax collection according to the Revenue 
Code and other related taxes. Preparation of tax related reports and filing tax returns, 
consisting of personal income tax, Corporate income tax, VAT specific business 
tax withholding tax, customs tax, custom tax Stamp duty and others. 
 
BBA 4102  องค์การและการจัดการสมัยใหม่      3(3-0-6) 
  (Modern Organizations and Management) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

ลักษณะและรูปแบบขององค์การสมัยใหม่ แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ สภาพแวดล้อมทีอมี
อิทธิพลต่อการจัดการ หน้าทีอทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การ
ติดต่อสืออสารในองค์การ ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม การจูงใจ การควบคุมและประเมินผล รวมถึงทฤษฎี
การจัดการสมัยใหม่ จริยธรรมทางธุรกิจ การก ากับดูแลทีอดี และความรับผิดชอบต่อสังคม 
Course conditions : None 
 Characteristics and forms of a modern organizational; various management concept 
and theories; environmental factors influencing the management; management functions: 
planning, organizing, staffing, communicate in organization, leadership and teamwork, 
motivation, evaluation and control; modern management theory; business ethics; good 
governance and social responsibility. 
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BBA4103  หลักการตลาด        3(3-0-6)  
  (Principles of Marketing) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีของการตลาด ลักษณะและขอบเขตของ
การตลาด กลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยการตลาด ปัจจัยทางการตลาด การแบ่งส่วน
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผน
และการพยากรณ์ความต้องการ ธุรกิจข้ามชาติ และจริยธรรมทางการตลาด สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบต่างต  วิวัฒนาการทีอส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ  วิวัฒนาการ
ของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศและทฤษฎีทีอเกีอยวข้อง 
Course conditions : None 
 Characteristics and processes of marketing; marketing concepts and theories; scope 
of marketing; marketing strategy; marketing environmental analysis; the use of marketing 
information technology in the globalization era; electronic commerce; marketing research; 
marketing factors; segmentation; choosing the target audience; consumer behavior; 
marketing mix factors; planning and forecasting needs; multinational business and marketing 
ethics; International business environment; forms of economic integration; the evolution of 
international business, international trade, investment and related theories. 
 
BBA 4104  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์                                                   3(3-0-6) 
  (Commercial and Business Laws) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

หลักกฎหมายทัอวไปทีอเกีอยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทีอเกีอยวข้องกับ
บุคคล สิทธิ สภาพ และชนิดของสิทธิ กฎหมายทีอเกีอยวข้องกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลักกฎหมาย 
นิติกรรม หนี้ สัญญา และเอกเทศสัญญา ซื้อขาย แลกเปลีอยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน กู้ยืมค้ า
ประกัน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า กฎหมายเกีอยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค   และ
ป้องกันการค้าทีอ ไม่เป็นธรรม การฟ้ืนฟูกิจการ การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
Course conditions : None 
 General principles regard to the establishment of business; civil and commercial laws 
relating to individuals, rights, conditions and types of rights; regulation of business 
operations; juristic acts and contracts law; sales and purchase agreements, hiring, labor, 
loans, guarantees, mortgages, pledges, agents, brokers, investment laws; the law on 
consumer protection and unfair trade; business rehabilitation; commercial dispute 
resolution; electronic transaction law and intellectual property law. 
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BBA4 105  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ              3(2-2-5) 
  (Software Package and Application for Business) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษาและเรียนรู้เกีอยวกับลักษณะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจทีอนิยมใช้ใน  ปัจจุบันประเภท
ต่างต เช่น ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวิร์คชีต เวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ เพืออให้  สามารถน าโปรแกรม
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจในปัจจุบัน 
Course conditions : None 
 Study to computer software for business in various types, such as electronic 
database systems, work sheets, word processors, etc., in order to be able to business 
applications. 
 
BBA41 06  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ                3(3-0-6) 
  (Economics for Business Management) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

ความหมายและหลักทัอวไปของเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต การจัดสรรทรัพยากร ว่าด้วยมูลค่าราคา 
พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีการผลิต อุปสงค์และอุปทานของสินค้าในตลาด  การก าหนดราคา การภาษี
อากร ทฤษฎีเกีอยวกับตลาด รายได้ประชาชาติ การลงทุน การเงิน การคลังและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง
การน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
Course conditions : None 
 Definitions and general principles of economics; scope of resource allocation on 
value, price, consumer behavior and production theory; demand and supply of goods in the 
market; pricing; taxation; market theories; national income; investment; finance and 
international trade Including to applying economic theories to business decisions. 
 
BBA4107  การบริหารการเงิน                  3(3-0-6) 
  (Financial Management) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

ภาพรวมแนวคิดของการบริหารการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน เครือองมือในการบริหาร
การเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสด การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์เบื้องต้น
ของความเสีอยง อัตราผลตอบแทนและแบบตั้งราคาทรัพย์สิน ค่าของเงินตามเวลา นโยบายเงินทุนหมุนเวียน 
งบจ่ายลงทุน การจัดส่วนผสมทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางด้านการเงินเพืออการตัดสินใจของนักลงทุน 
Course conditions : None 

Concepts of business finance management; financial environments, 
finance management tools; financial analysis; cash flow analysis; financial planning; risk 
analysis; rate of return and pricing; the time value of money; working capital management 
policy; capital budget; financial arrangement; short-term financing and long-term 
financing and the application of financial technology for investor decisions. 
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BBA4 101  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการปฏิบัติการ                3(3-0-6) 
  (Quantitative Analysis for Operation Management) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

กระบวนการตัดสินใจทีอเกีอยวข้องกับการปฏิบัติการทางธุรกิจ ได้แก่ ระบบการผลิต การจัดองค์การเพืออ
การผลิต การเลือกท าเลทีอตั้งโรงงาน ออกแบบกระบวนการผลิต การวางผังโรงงาน การวางแผนเกีอยวกับ
ผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ ได้แก่ ความน่าจะเป็น 
แผนภูมิเพืออการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น  เทคนิคการประเมินผลและ               
การตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม ตัวแบบแถวคอยและการจ าลองเหตุการณ์ รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเพืออการบริหารและตัดสินใจทางธุรกิจ 
Course conditions : None 
 Decision-making for business operations: production systems, organization of 
production, factory location selection, design of production process, factory layout, product 
and capacity planning, production process planning by using quantitative techniques: 
probability, decision trees, inventory model, linear programming, PERT / CPM, Markov model, 
game theory, queuing model and simulation; information systems for management and 
business decisions. 
 
BBA4109  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ    3(3-0-6) 
  (Human Resource Management and Organizational Behaviors) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

หลักการและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มุมมองสมัยใหม่ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการเพิอมมูลค่าทุน
มนุษย์เพืออเสริมสร้างศักยภาพองค์การสมัยใหม่ กรณีศึกษาองค์การทีอประสบความส าเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมเอกบุคคล และกลุ่มในองค์การ การจัดการพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ และ
การจัดการพฤติกรรมองค์การในสิองแวดล้อมทีอเปลีอยนแปลง 
Course conditions : None 
 Principles and theory of human resource management; contemporary perspective on 
human resource management in the organization; human resource management trends and 
increase human capital value to the capacity of modern organizations; case studies of 
successful in human resource management; study of individual and group behavior in 
organizations; behavior management strategies and managing organizational behavior in a 
changing environment. 
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BBA4110  การจัดการเชิงกลยุทธ์                  3(3-0-6) 
  (Strategic Management) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดและความส าคัญของกลยุทธ์ กลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจและสถานการณ์โลกปัจจุบัน ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ การจัดท ากลยุทธ์โดยเน้นการ
พัฒนากลยุทธ์ของกิจการ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเจรจา
ต่อรองและการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ต โดยใช้กรณีศึกษาเพืออการวางแผน และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ
กิจการให้บรรลุเป้าหมาย 
Course conditions : None 
 Concept and importance of strategy; business strategies and policies; business 
environment analysis and global situations; organization competitiveness; strategy 
development process; strategy Implementation; strategic evaluation and control; negotiation 
and analysis of case studies In order to plan and solve problems to achieve goals. 
 
BBA4112  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ               3(2-2-5) 
  (English for Business Profession Development) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

ศึกษาศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ค าศัพท์ 
ส านวนในการสืออสารทางธุรกิจ การแลกเปลีอยนความคิดเห็นเป็นกลุ่ม พัฒนาทักษะการฟังเพืออสรุปความจาก
การประชุมสัมมนาวิชาการ การอ่าน และเขียนรายงานวิเคราะห์ทางธุรกิจ 
Course conditions : None 
 Study to business terminology; practice listening, speaking, reading and writing skills 
in business contexts; group discussion; develop listening skills for summarizing academic 
meetings and seminars; reading and writing for business reports. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญช ี- 31 
 

 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      54    หน่วยกิต 
  2.2.1  วิชาเอกบังคับ )Required major)       42   หน่วยกิต 
 
BAC4201     การบัญชีชั้นกลาง   1        3(3-0-6) 
  (Intermediate  Accounting  I) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  
      หลักการและวิธีการบัญชีเกีอยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย์  การรับรู้รายการและการ
วัดมูลค่าสินทรัพย์  การตีราคาของสินทรัพย์  หนี้สินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  การด้อยค่าของ
สินทรัพย์  การเปบดเผยข้อมูลเกีอยวกับสินทรัพย์  และหนี้สินแต่ละรายการ  และเหตุการณ์ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และเปบดเผยข้อมูล 
Course conditions : Take the exam   BAC410 1  Principles  of  Accounting 
         Principles and methods of accounting for assets, classification of assets, Recognition of 
items and measuring assets asset revaluation liabilities in accordance with financial reporting 
standards Impairment of assets disclosure of information about assets and individual 
liabilities,  events after the reporting period Listing of assets in the statements of financial 
position and disclosure. 
 
BAC4202    การบัญชีชั้นกลาง   2        3(3-0-6)  
  (Intermediate  Accounting II ) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  

หลักการและวิธีการบัญชีเกีอยวกับส่วนของเจาของและหนี้สิน ประกอบด้วยการจ าแนกประเภทหนี้สิน 
การรับรูและการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปบดเผย     
ข้อมูล การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ ผลประโยชนของพนักงานและนโยบายการบัญชี  การ
เปลีอยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดพลาด การบัญชีเกีอยวกับการจัดตั้งกิจการ การด าเนินงาน 
การแบ่งผลก าไรขาดทุน การเปลีอยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 
บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด  
Course conditions : Take the exam  BAC410 1  Principles  of  Accounting 
          Accounting principles and methods regarding equity and liabilities consists of 
classification of liabilities, Recognition and measurement of liabilities, Valuation, lists of 
liabilities in statements of financial position and disclosure accounting for debt 
restructuring employee benefits and accounting policies, Changes in accounting estimates 
and errors accounting for business establishment operation profit and loss sharing changes in 
equity dissolution and liquidation of partnerships, limited companies and public limited 
companies. 
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BAC4203     การบัญชีต้นทุน         3(3-0-6) 
  (Cost  Accounting) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  
     ความส าคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุน ความหมายของต้นทุนต่างต การบันทึกต้นทุนในระบบ
บัญชี ระบบบัญชีต้นทุนงานสัองท า ระบบต้นทุนช่วงการผลิต การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต การปันส่วนต้นทุน
แผนกบริการ การปันส่วนต้นทุนร่วมและการบัญชีส าหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ ระบบต้นทุนผันแปรและต้นทุน
รวมระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลแตกต่าง ระบบบัญชีส าหรับการผลิตแบบทันเวลา 
Course conditions : Take the exam  BAC410 1  Principles  of  Accounting 
      The importance and role of cost accounting. The definition of various costs. Cost 
recording in accounting system, Work order cost accounting system production period 
costing system, Allocation of production costs, Service department cost 
allocation, Allocation of common costs and accounting for by-products. Variable cost system 
and total cost, standard cost accounting  differential analysis and accounting system for 
timely production. 
 
BAC4204    การบริหารต้นทุน       3(3-0-6) 
  (Cost  Management) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC4203  การบัญชีต้นทุน  
      การใช้ข้อมูลต้นทุนเพืออประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมด าเนินงานกิจการภายใต้
สภาวการณ์ทีอแน่นอนและไม่แน่นอน  ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน  ปริมาณและก าไร  ระบบต้นทุนเต็มและ
ระบบต้นทุนผันแปร  การจัดท างบประมาณ  การวิเคราะห์ต้นทุน  การก าหนดราคาสินค้า  ราคาโอน  และ
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานหน่วยงาน  และการวิเคราะห์งบประมาณลงทุน 
Course conditions : Take the exam  BAC4203  Cost  Accounting 
          The use of cost data for the purpose of decision making, planning, and controlling 
business operations under certainty and uncertainty. circumstances.  The relationship 
between costs volume and profit full cost system and variable cost system budgeting cost 
analysis which includes : Product pricing, transfer price, and evaluation of efficiency, 
operational efficiency, departments and investment budget analysis. 
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BAC4205    การภาษีอากร  2       3(3-0-6) 
  (Taxation  2) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  
          BAC4102  การภาษีอากร 1 
      ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างก าไรทางบัญชีและก าไรทางภาษี รวมถึงการบันทึกบัญชี         
ผลแตกต่างดังกล่าว การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา  การบัญชีส าหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การบัญชีภาษีเงินได้ หัก  ณ  ทีอจ่าย  การบัญชีภาษีมูลค่าเพิอม  
และการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะ  ความรับผิดชอบในการเสียภาษี  จริยธรรมของวิชาชีพและอ านาจของเจ้า
พนักงานประเมินในการตรวจสอบการเสียภาษีและประเมินเรียกในการตรวจสอบการเสียภาษีและประเมินเก็บ
เพิอมเติม 
Course conditions : Take the exam BAC410 1   Principles  of  Accounting 
                                                     BAC4102  Taxation 1 
        The relationship and the differences between accounting profit and tax profit Including 
the recording of the said differences, Adjustment of financial accounting net profit to taxable 
net profit, Personal income tax accounting for deferred income taxes, Accounting for 
withholding tax, VAT accounting  and special business tax accounting, Tax 
responsibility professional ethics and the rule of the assessment officer in the investigation 
of taxation and assessments, called requesting the tax audit and additional assessments 
collection. 
 
BAC4206   การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร    3(3-0-6) 
  (Internal  Control  and  Enterprise  Risk  Management) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  
      แนวความคิดทัอวไปและองค์ประกอบเกีอยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ  COSO  การ
ประเมินผลการควบคุมภายใน  แนวความคิดพ้ืนฐานของการตรวจสอบภายในการบริหารความเสีอยงทั้งองค์กร  
(ERM  :  Enterprise-wide  Risk  Management)  การจัดระบบงานตามกระบวนการบริหารความเสีอยง     
หน้าทีอ จริยธรรม และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเสีอยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสีอยง  และองค์ประกอบการก ากับดูแลกิจการทีอดี 
Course conditions : Take the exam BAC410 1 Principles  of  Accounting 
         General concepts and elements of internal control based on the concept of COSO. 
Evaluation of internal control including basic concepts of internal audit, enterprise-wide risk 
management (ERM), organization of work systems according to risk management processes, 
duties, ethics and responsibilities of the internal audit department and risk management 
towards Audit Committee, Risk management committee and the components of good 
corporate governance. 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญช ี- 34 
 

BAC4207    การบัญชีชั้นสูง  1       3(3-0-6)  
  (Advanced  Accounting  I) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC420 1  การบัญชีชั้นกลาง 1 
          BAC4202  การบัญชีชั้นกลาง 2 
      การรับรูรายไดของธุรกิจ แนวทางการปฏิบัติทางบัญชีส าหรับธุรกิจการฝากขาย การให้เช่าทรัพย์สิน
และสัญญาเชาซื้อและการขายผอนสง การรับเหมากอสราง อสังหาริมทรัพยเพืออ การลงทุนทางบัญชีเกีอยวกับ
ส านักงานใหญ่และสาขาทั้งในและตางประเทศ และเครือองมือทางการเงิน 
Course conditions : Take the exam BAC420 1  Intermediate  Accounting  I 
                                                     BAC4202  Intermediate  Accounting II 
          Business income recognition accounting practice guidelines for consignment 
business, Rental of assets, hire-purchase agreements and selling installments,    
Construction investment property accounting for both domestic and international 
headquarters and branches using financial tools. 
 

BAC4208     ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3(3-0-6) 
  (Accounting  Information  Systems) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  
          BBA4105  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
      หลักการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ตัวแบบธุรกิจ กระบวนการธุรกิจและรายการค้า การใช้
งานคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและการรายงาน เอกสารและรายงานทางธุรกิจรวมทั้งการจัดท าเอกสาร
ประกอบระบบ หลักการพื้นฐานของความมัอนคงและการควบคุมระบบ 
Course conditions : Take the exam  BAC4101  Principles  of  Accounting 
                                                      BBA4105  Software Package and Application 
                                                                  for Business 
       Principles of accounting information systems, business models, business processes and 
transactions. Computer usage in processing and reporting business documents and reports, 
including the preparation of system documentation, Basic principles of stability and system 
control. 
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BAC4209    การบัญชีชั้นสูง  2       3(3-0-6) 
  (Advanced  Accounting  II) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC420 1  การบัญชีชั้นกลาง 1 
          BAC4202  การบัญชีชั้นกลาง 2 
      การบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมกิจการร่วมค้าและบริษัทย่อย 
การบัญชีส าหรับส่วนได้เสียในกิจการร่วมการงาน การจัดท าและการน าเสนองบการเงินรวม การบัญชีเกีอยวกับ
อัตราแลกเปลีอยนและการป้องกันความเสีอยงส าหรับรายการค้าทีอเป็นเงินตราต่างประเทศ การแปลงค่างบ
การเงิน การเปบดเผยข้อมูลเกีอยวกับบุคคลหรือกิจการทีอเกีอยวข้องกัน และส่วนงานด าเนินงาน 
Course conditions : Take the exam BAC420 1  Intermediate  Accounting  I 
                                                     BAC4202  Intermediate  Accounting II 
        Accounting for business combinations accounting for investments in associates, joint 
ventures and subsidiaries accounting for interests in joint ventures preparation and 
presentation of the consolidated financial statements accounting for exchange rates and 
hedging for foreign currency transactions financial statement translation, Disclosure of 
information about related parties and operating segments. 
 

BAC4210   รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน    3(3-0-6) 
  (Financial  Reporting  and  Analysis) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC420 1  การบัญชีชั้นกลาง 1 
          BAC4202  การบัญชีชั้นกลาง 2 

รูปแบบของข้อมูลและลักษณะส าคัญของงบการเงินส าหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างต รวมถึงงบ
การเงินระหว่างกาล ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างต ในงบการเงิน และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้
นโยบายทางบัญชีทีอแตกต่างกัน วิธีการและเครือองมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางบัญชีอือนทีอส าคัญ 
Course conditions : Take the exam BAC420 1  Intermediate  Accounting  I 
                                                     BAC4202  Intermediate  Accounting II 
         Data format and significant characteristics of financial statements for various 
industries including the interim financial statements, Relationships of various information in 
financial statements and the impact of the financial statements on the selection of different 
accounting policies. Methods and tools for analyzing financial statements and other 
significant accounting data. 
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BAC4211   การสอบบัญชี        3(3-0-6) 
  (Auditing) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC420 1  การบัญชีชั้นกลาง 1 
          BAC4202  การบัญชีชั้นกลาง 2 
      แนวคิดทัอวไปเกีอยวกับการสอบบัญชีและวิชาชีพสอบบัญชี  จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของ  
ผู้สอบบัญชี  หลักฐานการสอบบัญชี  เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ  การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ 
การวางแผนงานตรวจสอบ  ข้อผิดพลาดและการทุจริต  ความเสีอยงในการสอบบัญชี  ความมีสาระส าคัญ การ
ควบคุมภายในทีอเกีอยวกับการรายงานทางการเงิน  การควบคุมภายในและการตรวจสอบบัญชีทีอประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร์  การสุ่มตัวอย่างในการสอบบัญชี  การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระ ใน
วงจรและบัญชีทีอส าคัญต่างต  การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี การแสดงความเห็นต่องบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชี 
Course conditions : Take the exam BAC420 1  Intermediate  Accounting  I 
                                                     BAC4202  Intermediate  Accounting II 
         General concepts relating to auditing and auditing professions, ethics and 
accountability of auditors. Audit evidence evidence document of the examination, Quality 
control for inspection work, Audit planning errors and fraud, Audit risk materiality Internal 
control related to financial reporting internal control and audit of accounts processed by 
computer sampling in auditing testing, controlling and verifying  contents in various 
important circuits and accounts auditing quality control inspection on the financial 
statements and the auditor's report. 
 
BAC4212    โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี       3(2-2-5) 
  (Accounting Software) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น    
          BAC4208  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
      การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  ในการประมวลข้อมูลทางการบัญชี  การเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี โดยลงมือปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีทีอนิยมใช้ในปัจจุบัน 

Applying of accounting software packages In the processing of accounting 
information. Selection of accounting software packages by executing and using accounting 
software packages that are currently up to date. 
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BAC4213    สัมมนาการบัญชีการเงิน       3(2-2-5) 
  (Seminar in Accounting) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC420 1  การบัญชีชั้นกลาง 1 
          BAC4202  การบัญชีชั้นกลาง 2 
      ค าจ ากัดความวัตถุประสงค์ หลักการและวิวัฒนาการของการบัญชีรวมถึงปัญหาเกีอยวเนือองกับประเด็น
ทางด้านจริยธรรม  และอือนตอันเกิดจากสภาพแวดล้อมเช่นปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม  กฎหมายภาษีอากร
ฯลฯ หัวข้ออภิปรายจะมุ่งเน้นถึงความรู้ใหม่  หรือประเด็นทีอน่าสนใจซึองเปลีอยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม  ใน
แต่ละปีและฝึกให้รู้จักทักษะในการน าเสนอข้อมูลการรายงานน าเสนอด้วยวาจา 
Course conditions : Take the exam BAC420 1  Intermediate  Accounting  I 
                                                     BAC4202  Intermediate  Accounting II 

Objective setting and principles, Evolution of accounting, including issues related to 
ethics. And others resulting from environmental conditions such as socioeconomic 
problems tax law etc. The discussion topic will focus on new knowledge. or interesting 
issues that changes  in according to the environment. Each year and train to be 
knowledgeable in presenting information, reporting, presenting verbally 
 
BAC4214    จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและบรรษัทภิบาล    3(3-0-6) 
  (Accounting Professional Ethics and Corporate Governance) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  

ประวัติวิชาชีพและแนวคิดทางการบัญชี กฎหมายเกีอยวกับการบัญชี มาตรฐานการศึกษาของวิชาชีพ
บัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  การก ากับดูแล
กิจการทีอดี การตกแต่งบัญชี ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและของนักบัญชี ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศีลธรรมตามหลักศาสนา 
Course conditions : Take the exam  BAC4101  Principles  of  Accounting 
         History of profession and accounting concepts, Accounting law standards of 
education in the accounting profession ethics of accounting professionals and supervision of 
accounting professions good corporate governance, Account decoration, Corporate social 
responsibility of the organization and of accountants. Sufficiency economy philosophy and 
morality according to the religious principles. 
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  2.2.2  วิชาเอกเลือก  (Elective major)        6   หน่วยกิต 
1)  กลุ่มวิชาสัมมนาทางการบัญชี  (Accounting Seminar Group) 

BAC4301    สัมมนาการบัญชีบริหาร       3(2-2-5)
  (Seminar  in  Managerial  Accounting) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC4204  การบริหารต้นทุน 
 ศึกษาค้นคว้า  อภิปราย  แลกเปลีอยนความเห็นในเรือองจริยธรรมนักบัญชี  ประเด็นต่างต   ทางการ
บัญชีบริหารทีอเปลีอยนแปลงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์               
การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพืออการบริหาร  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Course conditions : Take the exam  BAC4204  Cost  Management 
          Study, research, discuss and exchange opinions on accountant ethics, various issues 
in management accounting that change and align line with the current situations. Strategic 
accounting use application of cost accounting and analysis of accounting information for 
administration and professional ethics. 
 
BAC4302    สัมมนาการสอบบัญชี       3(2-2-5) 
  (Seminar in Auditing) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC4211  การสอบบัญชี 
      การวิเคราะห์  อภิปรายและค้นคว้าเพืออให้เกิดความรู้  และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาทีออาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี   แนวทางการแก้ปัญหาอันก่อนให้เกิดทักษะเมืออปฏิบัติงานจริงได้ 
การใช้กรณีศึกษาเกีอยวกับปัญหาด้านต่างต  ของหลักการและการปฏิบัติงานสอบบัญชีความเป็นอิสระ ความ
รับผิดชอบ  และมาตรฐานการสอบบัญชี  ตลอดจนเรือองทีออยู่ในความสนใจของวงการวิชาชีพ 
Course conditions : Take the exam  BAC4211  Auditing 
          Analysis, discussion and research for knowledge and  deep understanding of the 
problems that may arise in the performance of the auditor. Practicing applying solutions to 
the problem before employment. The use of case studies on various issues. independence  
of auditor by applying  and practices responsibility and auditing standards including issues 
that are of interest to the professional community 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญช ี- 39 
 

BAC4303    สัมมนาการตรวจสอบภายใน      3(2-2-5) 
  (Seminar in Internal  Auditing) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC4206  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
      การวิเคราะห์ อภิปรายและค้นคว้าเพืออให้เกิดความรู้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาทีออาจ
เกดิขึ้นในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ปัญหาอันก่อให้เกิดทักษะเมืออปฏิบัติงานจริงได้ การใช้
กรณีศึกษาเกีอยวกับปัญหาด้านต่าง ต ของจรรยาบรรณ หลักการและการปฏิบัติงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ 
ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนเรือองทีออยู่ในความสนใจของวงการวิชาชีพ 
Course conditions : Take the exam  BAC4206  Internal  Control  and  Enterprise  Risk   
                                                                  Management 
         Analysis, discussion and research for a deep understanding of the problems that may 
arise in the performance of the auditor. practical ways to solve problems that lead to skills. 
The use of case studies regarding issues of ethics, principles and auditing 
practices Independence responsibility and auditing standards Including issues that are of 
interest to the professional community. 
 
BAC4304    สัมมนาการภาษีอากร       3(2-2-5) 
  (Seminar in Taxation) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC4205  การภาษีอากร  2 
      ประเด็นร่วมสมัยทีอเกีอยวข้องกับนโยบายภาษีของกิจการ วิเคราะห์ค าวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรจาก         
ค าพิพากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากรและ      
ในส่วนทีอเกีอยวกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ รวมทั้งประมวล
รัษฎากรใหม่ทีอออกมาบังคับใช้ 
Course conditions : Take the exam  BAC4205  Taxation  2 
       Contemporary issues related to corporate tax policy analyze the tax ruling from court 
decision, Taxation committee office of the council of state revenue department and with 
respect to the investment promotion act and international tax law including the new 
revenue code that came out in force. 
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2)  กลุ่มวิชาการบัญชี (Accounting Group) 
BAC4305    การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ      3(3-0-6) 
  (Public  Sector  Accounting) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  
      ความหมาย  วัตถุประสงค์  แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ  นโยบาย        
การบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ระบบและวิธีปฏิบัติเกีอยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การจัดท า
รายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 
Course conditions : Take the exam  BAC4101  Principles  of  Accounting 
          Meanings, objectives, concepts and accounting development of government 
agencies. Accounting policies and public accounting standards systems and practices 
regarding accounting for government agencies preparation of financial reports from 
government agencies and national financial statements. 
 
BAC4306     การบัญชีเฉพาะกิจการ       3(3-0-6) 
  (Specialized Accounting) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  
      ลักษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  การบัญชีและการควบคุมภายในเกีอยวกับ  สินทรัพย์ หนี้สิน     
ส่วนของเจ้าของ  รายได้  และค่าใช้จ่าย  รายงานผลการด าเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงิน  ของ
กิจการนั้น ต เช่น  ธนาคาร  สถาบันการเงิน  โรงพยาบาล  โรงแรม  การเกษตรกรรม  ธุรกิ จการท่องเทีอยว  
สหกรณ์  มรดกและทรัสตี  การประกันภัย  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
Course conditions : Take the exam  BAC4101  Principles  of  Accounting 
        Separate operations accounting and internal controls on assets, liabilities, Owner 
equity, Revenue and expenses. Performance reports and financial statements of such 
businesses, such as banks, Financial institutions, Hospitals, Hotels, Agriculture, Tourism 
businesses, Heritage cooperatives and insurance trustee small and medium businesses. 
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BAC4307 การวางระบบบัญชี       3(3-0-6) 
  (Accounting System) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC420 1  การบัญชีชั้นกลาง 1 
                                     BAC4203  การบัญชีต้นทุน   
      ศึกษาถึงลักษณะของระบบบัญชี ส่วนส าคัญของระบบบัญชี  การส ารวจขั้นต้นในการวางระบบบัญชี 
หลักการควบคุมภายใน การออกแบบเอกสาร การก าหนดเครือองมือทีอใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสมุดลงรายการ
เบื้องต้นและบัญชีแยกประเภทต่างต ระบบบัญชีและรายการควบคุมเกีอยวกับการจัดซื้อและเจ้าหนี้ สินค้า
คงเหลือ การขาย ลูกหนี้ เงินสด สินทรัพย์ถาวรและต้นทุนการผลิต รายงานการเงิน 
Course conditions : Take the exam BAC420 1  Intermediate  Accounting  I 
                                              BAC4203  Cost  Accounting 
       Study the nature of the accounting system , The important area of the accounting 
system , Preliminary survey on accounting system. placement Internal control 
principles. Document design , Defining tools used to store basic catalog books and various 
ledger accounts. Accounting and control system related to purchasing and accounts 
payable inventories, sales, receivables, cash, fixed assets and production costs 
including, Financial report. 
 
BAC4308    การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม     3(3-0-6) 
  (Accounting  for  Planning  and  Control) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC4204  การบริหารต้นทุน 
      แนวคิดของการวางแผนและควบคุมในองค์กร  ประเภทของงระบบการควบคุม การติดตาม
ประเมินผล  การวางแผนกลยุทธ์  เครือองมือควบคุมเชิงกลยุทธ์มูลค่าเพิอมเชิงเศรษฐกิจ  บทบาทของการ
วางแผนก าไรและ    การควบคุม   
Course conditions : Take the exam  BAC4204 Cost  Management 
        The concepts of planning and control in organizations , Types of control 
systems , Monitoring and evaluation strategic planning strategic control Tools for economic 
value  accretion and the role of profit planning and control. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญช ี- 42 
 

BAC4309     ทฤษฎีการบัญชี         3(3-0-6) 
  (Accounting Theory) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC420 1  การบัญชีชั้นกลาง 1 
                                     BAC4203  การบัญชีต้นทุน   
      ศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎีการบัญชี โครงสร้างของทฤษฎีบัญชี แนวความคิดของทฤษฎีบัญชีต่างต 
และข้อสมมติฐานทางการบัญชี หลักการเสนอข้อมูลในงบการเงิน ซึองรวมถึงการวัดผลของการด าเนินงานและ
แสดงฐานะการเงิน นโยบายการบัญชีและการเปลีอยนแปลงทางบัญชี การแสดงรายการและการเปบดเผยข้อมูล
ส าหรับเครือองมือทางการเงิน  และแนวความคิดเกีอยวกับรายได้  ค่าใช้จ่าย  ก าไรและการรั บรู้รายได้ธุรกิจ
เฉพาะ  การวัดมูลค่าสินทรัพย์  ค่าเสืออมราคา  ค่าสูญสิ้น  ค่าตัดจ าหน่วยและการด้อยค่าสินทรัพย์  การวัด
มูลค่าหนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ 
Course conditions : Take the exam BAC420 1  Intermediate  Accounting  I 
                                                  BAC4203  Cost  Accounting 
       Study the evolution of accounting theory. Structure of accounting theory concepts of 
various accounting theories and accounting assumptions. The principles for presentation of 
financial statements information which includes performance measurement and showing 
financial status. Accounting policies and accounting changes listing and disclosure of financial 
instruments and concepts about revenue, expenses, Profit and specific business income 
recognition. Asset measurement Depreciation, Depletion, Amortization and asset 
impairment liability measurement and owner's equity. 
 
BAC4310    การวางแผนภาษี       3(3-0-6) 
  (Tax Planning) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC4205  การภาษีอากร  2 
      การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ทีอจ่าย ภาษีมูลค่าเพิอม และ     
ภาษีอือน  เพืออให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม   
Course conditions : Take the exam  BAC4205  Taxation  2 
        Personal income tax planning corporate income tax, Withholding tax, Value added 
tax and other taxes in order to make tax payments economical within the legal 
framework. And social responsibility. 
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BAC4311   ปัญหาการสอบบัญชี       3(3-0-6) 
  (Problems in Auditing) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC4211  การสอบบัญชี 
      วิเคราะห์ค าวินิจฉัยปัญหา อภิปรายและค้นคว้าเพืออให้เกิดความรู้  และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ใน
ปัญหาทีออาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก ปญหาอันกอให เกิดทักษะเมืออ 
ปฏิบัติงานจริงได การใชกรณีศึกษาเกีอยวกับปญหาดานตาง ต ของหลักการและการปฏิบัติงานสอบ 
บัญชี ความเปนอิสระ ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนเรือองทีออยู ในความสนใจของ
วงการวิชาชีพสอบบัญชี 
Course conditions : Take the exam  BAC4211  Auditing 
         Diagnosing problems discussion and research for knowledge and deep 
understanding on problems that may occur in the performance of the auditor suggesting 
solve problems that lead to skills the use of case studies about problems in various 
principles and auditing practices. Independence responsibility and auditing standards , as well 
as matters that are in the interest of the professional auditing industry. 
 
BAC4312    การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  (Information System Audit and Control) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC4208  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

       BAC4211  การสอบบัญชี 
      หลักการและแนวความคิดเกีอยวกับการตรวจสอบและการควบคุมตามแนว COBIT ผลกระทบจาก
พัฒนาการเทคโนโลยีทีอมีต่อการตรวจสอบและการควบคุมทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระบบงาน
อือนต  ทีอเกีอยวข้องการประเมินประสิทธิผลการควบคุม วิธีการตรวจสอบและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพืออช่วย
ในการตรวจสอบตลอดจนการจัดท ารายงานการตรวจสอบ 

Principles and concepts of audit and control in accordance with the COBIT. The 
impact of technological development on auditing and control at the enterprise 
level. Department level and other systems related assessment of control 
effectiveness. Inspection methods and the use of software packages to assist in the 
inspection as well as the preparation of inspection reports. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญช ี- 44 
 

BAC4313    การบัญชีระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 (International  Accounting) 

เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC420 1  การบัญชีชั้นกลาง 1 
          BAC4202  การบัญชีชั้นกลาง 2 

การศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ วิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการวิเคราะห
งบการเงินของธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และงบการเงินในประเทศตาง ต 
รวมทั้งกฎหมาย วิธีทางภาษีอากรทีอเกีอยวของ และความสอดคลองทางบัญชี 
Course conditions : Take the exam BAC420 1  Intermediate Accounting  I 
                                                     BAC4202  Intermediate  Accounting II 
        Study of international financial reporting standards , Accounting practices and the 
analysis of financial statements if international business. The Comparison of accounting 
practices and financial statements in various countries, Including laws relevant tax 
methods and accounting consistency. 

 
BAC4314    การบัญชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    3(3-0-6) 

 (Accounting for Small and Medium Enterprises) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  
          BAC4102  การภาษีอากร 1 

การศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกีอยวกับประโยชน์  องค์ประกอบและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี รวมถึงการวิเคราะหงบการเงินของธุรกิจ             
การวางแผนในระบบบัญชีของธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ในด้านภาษีทีอเกีอยวข้องกับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม   ทีอต้องจัดท า 
Course conditions : Take the exam BAC410 1   Principles  of  Accounting 
                                                     BAC4102  Taxation 1 
         Studt of financial reporting standards  for small and medium businesses. Basic 
understanding of benefits , Components and practices in accounting Including the analysis 
of business financial statements. Planning in business accounting systems as well as tax 
strategies related to small and medium businesses that need to be prepared. 
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BAC4315    การบัญชีภาคปฏิบัติ                                                  3(2-2-5)  
                    Accounting in Practices  
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้ วิชา การบัญชีขั้นต้น 

การฝึกปฏิบัติทางการบัญชีจากชุดฝึกปฏิบัติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การบันทึกรายการในสมุด
รายวันทัอวไปและสมุดรายวันเฉพาะจากเอกสารขั้นต้นจริง การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท  การ
ปรับปรุงและปบดบัญชีเมืออสิ้นงวดบัญชี การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงิน รวมทั้งการลงรายการ
อือน            ทีอเกีอยวข้อง ได้แก่ การจัดท ารายงานส าหรับผู้บริหาร และรายงานเพืออความยัองยืน ส าหรับกิจการ
ให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม 
Course conditions : Take the exam BAC410 1   Principles  of   Accounting 
        Accounting practice from both thai and english practical packages. Recording of 
entries in general journals and specialized journals from the actual initial 
documents. Posting to ledger, adjustment and closing at the end of accounting 
period. Preparation of trial statements, Working paper, Financial statements, As well as 
other related items, Including report preparation for executives and report for 
sustainability for service businesses Trading business And industrial affairs. 
 

3)  กลุ่มวิชาการเงิน  )Financial Academic Group) 
BAC4316     การบริหารสินเชื่อ       3(3-0-6) 
  )Credit Management) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BBA4107  การบริหารการเงิน 
      แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเงินในเชิงลึกของกิจการทีอผู้จัดการทางการเงินต้องเผชิญใน
สถานการณ์จริง การบริหารการเงินทั้งด้านสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ  
การน าเครือองมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การศึกษาการเงินมาใช้
ในการก าหนดระดับและการตัดสินใจในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ภายใต้ภาวะความแน่นอนและความไม่
แน่นอน   )ความเสีอยง (  
Course conditions : Take the exam  BBA4107 Credit Management 
          In-depth financial management concepts and theories of  enterprise that financial 
managers must face in real life. Financial management in terms of assets, liabilities and 
equity to achieve business goals. The use of financial instruments in managing assets, 
liabilities and equity  and to determine the level. The working capital management decision 
making under certainty and uncertainty (risk). 
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BAC4317    ตลาดเงิน        3(3-0-6) 
  )Financial  Markets) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้น ต้น 
      การเงิน  การธนาคาร  และตลาดการเงิน  ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างต ทีอมีผลต่อตลาดการเงิน  
นโยบายการเงิน  อัตราดอกเบี้ย  การก ากับและควบคุมสถาบันการเงิน  การท างานของตลาดเงิน  ตลาดทุน  
และตลาดการเงินระหว่างประเทศ บทบาทและหน้าทีอของสถาบันการเงินต่างต ทีอมีอยู่ในประเทศไทย 
Course conditions : Take the exam BAC410 1   Principles  of  Accounting 
       Finance, banking and financial markets. The relationships of various variables affecting 
the financial market. Monetary policy Interest rate supervision and control of financial 
institutions money market work capital markets and international financial markets; roles 
and duties of financial institutions that exists in thailand. 
 
BAC4318 การบริหารการเงินส าหรับ SMEs      3(3-0-6) 
  )Financial  Management  for  SMEs) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  
      ความรู้พื้นฐานการบริหารการเงิน  โดยสามารถคิดวิเคราะห์ปัจจัยต่างตทีอมีผลต่อธุรกิจ  ภายใต้ความ    
ไม่แน่นอนและความเสีอยงทางการเงินเพืออใช้ในการตัดสินใจ และสนับสนุนการวางแผนธุรกิจในอนาคตรวมถึง
การเขียนแผนธุรกิจเพืออการขอสินเชืออจากแหล่งทุนต่างต 
Course conditions : Take the exam BAC410 1   Principles  of   Accounting 
       Fundamental knowledge of financial management to analyze various factors affecting 
business under uncertainty and financial risk for decision making  supporting business 
planning in the future,Including writing business plans for requesting loans from various 
funding sources. 
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BAC4319    การประกันภัย        3(3-0-6) 
(Insurance)  

เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  
ศึกษาความหมาย ประเภทการประกันภัย วิวัฒนาการ ความส าคัญและลักษณะ ความเสีอยงภัยและ

ความเสียหายทางการเงินทีออาจเกิดแก่บุคคลทัอวไป ธุรกิจและองค์การต่าง ต ประเภทของความเสียหายทีอ
เกิดขึ้น ความคุ้มครอง ประเภทของความเสีอยงและวิธีการจัดการประกันภัย วิธีบริหาร ความเสีอยงภัย ปัจจัย
ต่าง ต ทีอมีผลต่อการบริหารความเสีอยงภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย การวิเคราะห์ งบการเงินของธุรกิจ
ประกันภัย หลักการประกันภัย วิธีการจัดการประกันภัย การบริหารองค์การประกันภัย การพิจารณาเลือก 
ผู้รับประกัน การประกันต่อ การควบคุมธุรกิจประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของ การประกันภัยแขนงต่าง ต 
องค์กรทีอกากับดูแลธุรกิจประกันภัย  
Course conditions : Take the exam BAC410 1   Principles  of  Accounting 

Study the definition of Insurance type, Evolution, Importance and 
characteristics. Risks and financial damages that may occur to general people. Business and 
various organizations. Types of damage, Coverage, Types of risk and insurance management 
methods, Risk management methods, Various factors affecting risk management. Actuarial 
science, Financial statement analysis of insurance business Insurance principles Insurance 
management methods insurance organization administration consideration of choosing the 
insurer for the control of the insurance business. Basic knowledge of various insurance 
sectors. The organization that supervises insurance business. 
 
BAC4320    การจัดการการเงินระหว่างประเทศ      3(3-0-6)  

(International Financial Management) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  

ระบบการเงินระหว่างประเทศ กลไกในตลาดการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ        
การก าหนดระบบอัตราแลกเปลีอยน พยากรณ์อัตราแลกเปลีอยนเงินตราต่างประเทศ ทฤษฎีเสมอภาคระหว่าง
อัตราแลกเปลีอยนและตัวแปรต่าง ต ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การจัดการความเสีอยงจากอัตราแลกเปลีอยน            
แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ เอกสารทีอเกีอยวข้องในธุรกิจการค้าและการเงินระหว่างประเทศรวมทั้งระเบียบ
ข้อบังคับทีอเกีอยวข้อง 
Course conditions : Take the exam BAC410 1   Principles  of  Accounting 

International financial system , Mechanisms in international financial markets and 
Foreign exchange market defining the exchange rate system , Forecast foreign exchange 
rates equality theory between exchange rates and various macroeconomic variables foreign 
exchange risk management International funding sources , Relevant documents in 
international trade and finance, including related regulations. 
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4)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี  )Accounting Information Technology 
Program) 
BAC4321    การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(2-2-5) 
  (Accounting Information System  Analysis  and  Design) 
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC4208  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
      แนวคิด  หลักการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี  การศึกษาความเป็นไปได้             
ของโครงการ  การจัดท าแบบน าเสนอโครงการ  การบริหารโครงการ  เครือองมือและเทคนิคในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  โดยค านึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 
Course conditions : Take the exam  BAC4208  Accounting  Information Systems 
         Concepts, principles of analysis and design of accounting information. Project 
feasibility study preparation of project presentation form project management tools and 
techniques for analyzing and designing accounting information systems in regards to 
accounting processes and internal control systems. 
 
BAC4322    เทคโนโลยีเกิดใหม่ส าหรับวิชาชีพบัญชี     3(2-2-5) 
  )Emerging  Technology  in  Accounting  Professions)   
เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น    
          BBA4105  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศทีอใช้งานการบัญชีปัจจุบัน  และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีอเกิดใหม่ซอฟต์แวร์ทางการ
บัญชีสนับสนุนงานการบัญชี เครือองมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทีอประยุกต์ใช้กับ    การบัญชี 
Course conditions : Take the exam BAC410 1   Principles  of   Accounting 
                                                     BBA4105  Software Package and Application 
                                                                 for Business 

Information technology that is currently used in accounting and the emerging 
technological progress. The uses of accounting software that supports accounting. Data 
analysis tools and techniques applied to accounting. 
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BAC4323    การบัญชีส าหรับธุรกิจออนไลน์      3(2-2-5) 
 (Accounting for Online Business) 

เงื่อนไขรายวิชา : สอบได้วิชา  BAC410 1  การบัญชีขั้นต้น  
          BAC4102  การภาษีอากร 1 

การศึกษา วิธีปฏิบัติทางการบัญชี การจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจออนไลน์  รวมถึงการบันทึกรายงานเงิน
สดรับ เงินสดจ่ายส าหรับกิจการประเภทต่างต วิธีการบริหารเงินสด  การสรุปยอดรายรับ รายจ่าย เพืออเป็น
หลักฐานประกอบการยือนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในธุรกิจออนไลน์ 
Course conditions : Take the exam BAC410 1   Principles  of  Accounting 
                                                     BAC4102  Taxation 1 
        Study of accounting practices, Accounting for online businesses Including the 
recording of cash receipts, Cash payment for various businesses, Cash management 
methods summary of income and expenses as evidence for personal income tax returns in 
online businesses. 

 
5)  กลุ่มอ่ืนๆ  (Other groups) 

BAC4324    ระเบียบวิธีคิดวิธีวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี     3(2-2-5) 
  (Basic Research Methodology in Accounting) 
เงื่อนไขรายวิชา : นักศึกษาเอกการบัญชี  ฐานะชั้นปปที่ 4 
      ความรู้เกีอยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีขั้นพื้นฐาน กระบวนการในการท าวิจัย  และการออกแบบ
ระเบียบวิธีวิจัยต่าต  ทีอใช้ในแวดวงการวิจัยทางบัญชี  การตั้งค าถามวิจัย  และการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 
Course conditions : Accounting major Year 4 
      Knowledge of basic accounting research methods research process a designing 
various research methods used in the accounting research circle researching and the design 
of research methods. 
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BAC4325    วิจัยทางการบัญชี       3(2-2-5) 
  (Accounting Research  and  Methodology) 
เงื่อนไขรายวิชา : นักศึกษาเอกการบัญชี  ฐานะชั้นปปที่ 4 

ความหมาย บทบาท และความส าคัญของการวิจัยธุรกิจ จรรยาบรรณาของนักวิจัย ประเภทของการ
วิจัย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการวิจัยทางการบัญชี การเขียนเค้าโครงการวิจัย ก าหนดปัญหาการวิจัย 
วัตถุประสงค์     การตั้งสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย กรอบแนวความคิดการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครือองมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
Course conditions : Accounting major Year 4 
        Definition, Roles, and importance of business research ethics of researchers , Types of 
research steps and methods in accounting research. Writing a research project outline define 
research problems, Objectives and research hypothesis.Research variables , Research 
conceptual framework , Population and sample research tools , Data collection , Data analysis 
and research summary. 
 
BAC4326    การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี                 3(2-2-5) 
               English Reading and Writing for Accountants  
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

ทบทวนไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ วิเคราะห์โครงสร้างประโยค ฝึกหาใจความส าคัญ การตีความ 
และสรุปความฝึกอ่านข่าว บทความทัอวไปและบทความวิชาการทีอเกีอยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ฝึกเขียนเรียงความ
และรายงานต่าง ต ทีอเกีอยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
Course conditions :  None 
        Review basic english grammar and sentence structure analysis practice finding the 
main idea. Interpretation and conclusion of news reading practice general articles and 
academic articles related to the accounting profession. Practice writing essays and reports 
related to accounting professions. 
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  2.2.3  วิชาฝึกประสบการวิชาชีพ หรือวิชาสหกิจศึกษา     6   หน่วยกิต 
 สามารถเลือกศึกษาได้ดังนี้  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีจ านวน  6 หน่วยกิต หรือเลือกวิชา
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน )สหกิจศึกษา  (มีจ านวน  6  หน่วยกิต   

1)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Professional  Internship) 

BAC4327    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       6  หน่วยกิต 
  )Professional  Internship) 
เงื่อนไขรายวิชา : ตามเงื่อนไขของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
      นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจะตองผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานต่างต เป็นระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนืออง หรือไม่น้อยกว่า  560 ชัอวโมง โดยนักศึกษา
จะต้องท าการบันทึกประจ าวัน  และท ารายงานสรุป ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงาน   โดยทุก
ขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ทีอปรึกษา การประเมินผลจะอยู่ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ทีอปรึกษาร่วมกับผู้ดูแลทีอปรึกษาทีอสถานประกอบการมอบหมาย โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ 
และท าวิจัย  การศึกษาเชิงลึกด้านประเด็นปัญหาหรือหัวข้อพิเศษทางการบัญชีวิชาชีพในสาขาวิชาทีอเกีอยวของ 
ภายใต้การควบคุมดูแลแนะน าของอาจารย์ทีอปรึกษาวิชาการ อาจมีการฝกอบรมเพืออเสริมสรางความรูในการท า
วิจัย วิชาชีพไดตามความเหมาะสม  นักศึกษาตองเขียนโครงรางการเรียนรูอิสระ สงรายงานฉบับสมบูรณ และ
น าเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา )ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์( 
Course conditions  :   As according to the conditions of the Bachelor of Accounting 
Program 
       Students must practice professional experience. And must pass prepare before 
training In various departments for a period of not less than 16 consecutive weeks or not 
less than 560 hours. In which students must record and make a summary report send the 
complete report and presentations. With every step in approval under the guidance of an 
advisor assessments will be under the supervision of an advisor.  Together with the 
supervisor of the place of business which may provide experience training and conduct in-
depth research on issues or special topics in professional accounting in related fields under 
supervision introduction of academic advisors. 
May have training to enhance knowledge in conducting research professions as appropriate 
students must write an independent learning outline. Send the complete report and present 
the work within 1 semester (practice for no less than 16 weeks). 
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2) วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน (สหกิจศึกษา)   
(Integration of collaborative learning (cooperative education)) 

BAC4328    สหกิจศึกษา       6  หน่วยกิต 
  (Cooperative  Education) 
เงื่อนไขรายวิชา : ตามเงื่อนไขของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
      การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึองเปนพนักงานในสถานประกอบการ  ทีอมีการด าเนินงานเกีอยวของกับ
สาขาวิชาทีอศึกษาอยูเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนืออง  หรือไม่น้อยกว่า  560 ชัอวโมง โดย
นักศึกษาจะตองผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และจัดท าโครงงานเพืออน าเสนอผลงานในการสัมมนารวมกันระหวางนักศึกษา  คณา
จารย หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
Course conditions :  As according to the conditions of the Bachelor  
                            of Accounting Program 
       Students must practice professional experience. And must pass preparation training 
before going to work In various departments For a period of not less than 16 consecutive 
weeks or not less than 560 hours. Students must record daily. And make a summary 
report send the complete report and presentations all steps are agreed under the guidance 
of the advisor. The evaluation will be under the supervision of the advisor together with the 
supervisor supervised by the establishment. Which may provide experience training and 
conduct in-depth studies on issues or special topics in professional accounting in related 
fields under the supervision and guidance of academic advisors , advisors expected to 
enhance knowledge In conducting professional research as appropriate. Students must write 
an independent learning outline. Send the complete report and present the work within 1 
semester (practice for no less than 16 weeks). 
 

ทั้งนี้  มีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกแบบบูรณา
การการเรียนรู้ร่วมการท างาน )สหกิจศึกษา  (ไม่น้อยกว่า 30  ชั่วโมง  
 (There is a course to prepare students before practicing professional experience 
and practicing integrated learning collaboration (cooperative education) for no less 
than 30 hours.) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                            6  หน่วยกิต 
 เลือกรายวิชาต่างต ทีอเปบดสอนในหลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  
3. Elective courses        6 credits 
 Choose the courses offered in the normal course Bachelor degree of the university. 
 
ค าอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
BBA 4101    การบัญชีส าหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี      3(3-0-6) 
  (Accounting for Non – Accountant) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
       ศึกษา ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ วิธีการบันทึกรายการในสมุดขั้นต้น และผ่านรายการ 

ไปยังบัญชีแยกประเภทเกีอยวกับกิจการบริการ จัดท างบทดลอง จัดท างบการเงิน หลักและวิธีการบัญชีเกีอยวกับ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  การควบคุมภายในเกีอยวกับเงินสด   หลักและวิธีของระบบ   เงินสดย่อยและ

ใบส าคัญ 
 
Course conditions :  None 
        Study definitions; objectives and benefits of accounting framework; recording of 
transactions in a general journal and general ledgers, and providing a trial balance; preparing 
trial balance; preparing Financial statement; Principles of accounting regarding cash and bank 
deposits; Internal control regarding cash and petty cash system and vouchers; and 
accounting information systems. 
 
BBA4107    การบริหารการเงิน       3(3-0-6) 
  (Finance Management) 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

ภาพรวมแนวคิดของการบริหารการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน เครือองมือในการบริหาร
การเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสด การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์เบื้องต้น
ของความเสีอยง อัตราผลตอบแทนและแบบตั้งราคาทรัพย์สิน ค่าของเงินตามเวลา นโยบายเงินทุนหมุนเวียน 
งบจ่ายลงทุน การจัดส่วนผสมทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางด้านการเงินเพืออการตัดสินใจของนักลงทุน 
Course conditions :  None 
 Concepts of business finance management; financial environments,  
tools; financial analysis; cash flow analysis; financial planning; risk analysis; rate of return and 
pricing; the time value of money; working capital management policy; capital budget; 
financial arrangement; short-term financing and long-term financing and the application of 
financial technology for investor decisions. 


